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Contactblad van de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer i.o. te Papendrecht

Jaargang 2 - nummer 3  12 februari 2005

De Rotssteen van mijn hart
Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de

Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid.
Psalm 143 : 10b

De dichter van Psalm 73 wijst naar de enige en niet op het “daarna”. En door die kortzichtigheid
bron van troost en leven. Hoe de weg ook gaat, heeft hij God bijna de dienst opgezegd, is de helm
lot en leven liggen in de handen van Hem die der zaligheid van z’n hoofd gevallen, het schild des
nooit beschaamt wie het van Hem verwacht. geloofs ongebruikt gebleven en het zwaard des

Asaf snijdt een diep ingrijpende zaak aan. Geestes hem uit de vingers geglipt.
Grenspassage! Daar wordt lang niet altijd mee Want “hart” wijst hier op zijn innerlijk leven. Er
gerekend. Want, of we dat willen weten of niet, gebeurt zoveel in zijn leven, er komt zoveel op hem
velen menen daar maar niet te diepgaand mee af, dat hij bijna geen moed meer heeft om verder te

bezig te moeten zijn, dat maakt zo zwartgallig. Dan gaan, dat hij eronder dreigt te bezwijken. En mis-
kun je niet meer van het leven genieten en wordt schien herken je daar iets van in je eigen leven. Ook
alles zo somber. Asaf heeft dat ook gezien en dat na ontvangen genade. Want een kind van God is
heeft vragen opgeroepen, daar heeft hij mee gewor- geen supermens, die geen twijfel, geen vrees, geen
steld. Dat wordt duidelijk wanneer hij ons in zijn aanvechting meer heeft. Dat weet Asaf maar al te
hart laat kijken. Want in de strijd, zorg en moeite goed. Hij heeft het er heel moeilijk mee. En mis-
van elke dag, lijkt het alsof het hen die met God schien heb je het er ook wel moeilijk mee. Je li-
niet rekenen, in alles voor de wind gaat. Asaf wor- chaam wordt afgebroken, een ongeluk, ziekte zon-
stelt dan ook met de vraag of het tevergeefs is om der hoop op beterschap, of wat dan ook. Dan stort
God te dienen. Een vraag die je vandaag ook kunt je wereld in en waar moet je dan op steunen, hou-
stellen en die ook gesteld wordt. Want ook nu zijn vast vinden?
er velen die alleen maar oog hebben voor het hier Asaf heeft ermee geworsteld, maar… hij komt er-
en nu. En daar schijnen ze wel bij te varen. uit. Want God neemt hem bij de hand, tilt hem er

Maar Asaf ziet ook nog wat anders. Zijn God tilt bovenuit. En lees dan de tekst maar. Dan laat zijn
hem boven alles uit en stelt alles in het juiste licht. God hem zien dat aan alles hier een eind komt,
God laat hem de uitkomst, het einde zien. En dan maar aan Zijn genade nooit. En aan die God mag
blijkt dat wie God hier niet nodig heeft, straks ook hij zich vastklemmen, het anker van de hoop uit-
alléén de grens van leven en dood over moet. Om werpen in de vaste ankergrond, de Rotssteen van
dan tot grote ontzetting te ontdekken, dat de gena- zijn leven. En al begrijpt hij dan Gods weg niet, al
detijd die God gaf, overal aan besteed is, behalve is het dan nog zo donker, het loopt God niet uit de
om God te zoeken en vrede te vinden voor het hart. hand, er komt een “daarna”. Góds “daarna”. En
Dan ook te ervaren dat alles, wat in dit leven nage- dan mag hij het weten, hoe donker het soms is en
jaagd is, ontvalt, omdat het bij het passeren van de hoe diep het erdoor gaat, aan Gods hand gaat het
grens van de eeuwigheid geen waarde heeft. Dat nooit verkeerd. Die hand geeft houvast voor de tijd
maar één ding belangrijk is, vrede met God, de ver- en houvast voor de eeuwigheid. Weet je dat ook?
zoening door het werk van Christus. Wat is het dan Dan kan er zorg en rouw en verdriet in je leven ko-
ook van levensbelang om die vrede te kennen en in men, dan kan alles van jezelf als een kaartenhuis in
die verzoening te delen. Zodat je hier rust vindt elkaar storten, maar als God je Deel en je Rots is,
voor je hart en straks zonder verschrikking God ga je veilig dóór de tijd, maar ook eruit. Dat zegt
kunt ontmoeten. Want daarover heeft Asaf het. Asaf hier. De Rotssteen van zijn hart staat vast, trot-

Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, dus als mijn seert de eeuwen. De golven kunnen ertegen beuken,
einde komt en ik dit aardse leven los moet laten, zo maar Hij staat onwankelbaar.
is God de Rotssteen van mijn hart en mijn Deel in En mijn Deel in eeuwigheid. Asaf heeft in het hei-
eeuwigheid. ligdom gekeken, daar heeft hij het offer van de ver-

Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Je zou daar- zoening gezien, dat heenwijst naar Christus, Die de
bij kunnen denken aan een hartinfarct, waarbij het zaligheid verdiend heeft, ook voor hem. En in die
hart letterlijk bezwijkt, of aan een dodelijk ongeval, Christus ligt zijn behoud, voor nu én voor eeuwig.
waarbij het vlees letterlijk bezwijkt. En dat ligt er Voor u en jou ook?
ook allemaal wel in, maar het grijpt toch veel die-
per. Asaf zag eerst alleen maar op uiterlijke dingen Ds. J. Kot
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Samenkomsten in de komende weken (Noordersingel 22):

zondag 8:30 uur Ds. J. Koppelaar (Abbenbroek)
13 februari Voorzang: Ps. 88 : 6

14:30 uur Ds. J.G. Blom (Poortvliet)
Voorzang: Ps. 89 : 3 + 7

Collecten: 1. Stichting De Ondergrondse Kerk
(hulp aan verdrukte Christenen wereldwijd)

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Ds. J. van Rossem (Voorburg)
20 februari Voorzang: Ps. 90 : 1

14:30 uur Ds. J.L. Schreuders (Aalst)
Voorzang: Ps. 91 : 1 + 5

Collecten: 1. Stichting Adullam (gehandicaptenzorg op reformatorische grondslag)
2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

zondag 8:30 uur Ds. L. Groenenberg (Oud-Beijerland)
27 februari Voorzang: Ps. 92 : 1

14:30 uur Ds. J.C. den Toom (Sommelsdijk)
Voorzang: Ps. 93 : 1 + 4

Collecten: 1. Gereformeerde Bijbel Stichting
(verspreiding van de Bijbel in de Statenvertaling)

2. Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer i.o.
3. Busjes uitgang: Onderhoud gebouw

In bestuurlijk opzicht beleven we een wat rusti- houden van de catechisaties. Besloten is om voor
ge tijd. De dubbeltallen voor de komende die keer de catechisaties een dag eerder te houden,
ambtsdragersverkiezingen zijn bekend gemaakt, dus op D.V. woensdag 16 februari. We beginnen
op het moment van verschijning van deze Re- wel op de gebruikelijke tijd, dus om 18:30 uur met
formatief is de stemmingsvergadering net ach- de eerste groep en om 19:30 uur met de tweede
ter de rug. Een periode van dankbaarheid dat groep. De week daarna zullen er, vanwege de
er ambtsdragers gekozen mogen worden, een schoolvakantie, geen catechisaties worden gegeven.
periode van onrust bij de broeders die op dub- Zie ook de Agenda in deze Reformatief. �

beltal zijn gesteld. Een week van beslissing
voor de broeders die gekozen zijn. De Heere
schenke wijsheid en Zijn zegen over onze ge-
meente.

Classis
In de laatste classicale vergadering is een nieu-

we voorzitter (preses) gekozen. Ds. K. ten Klooster
uit Ridderkerk wordt in die functie opgevolgd door
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok uit Monster. In deze verga-
dering zijn daarnaast verschillende zaken aan de
orde geweest die kort daarna ook in de synodever-
gadering zijn behandeld. Hierover hebt u uitge-
breid in de landelijke pers kunnen lezen. We den-
ken dan aan besluiten die genomen zijn met betrek-
king tot de opleiding van predikanten, het zen-
dingswerk, maar ook het jeugdwerk.

Catechisaties
Op donderdag 17 februari is het kerkgebouw

aan de Noordersingel niet beschikbaar voor het

Onze zieken
In kliniek De Fontein van Eleos te Bosch en

Duin (Duinweg 1, 3735 LA) is nog opgenomen
dhr. C. de Heer uit Dordrecht. Eleos biedt
daar hulp en begeleiding aan mensen met psy-
chiatrische en psychosociale problemen, op een
wijze die aansluit bij hun christelijke geloofs-
overtuiging. De Heere schenke wijsheid en kracht,
dat de behandeling ook tot zegen mag zijn. De
dichter van Psalm 91 verzekert dat God ieder be-
schermt die bij Hem schuilt. Moge het nagezegd
worden wat hij uitroept: “Gij, Heere! zijt mijn
Toevlucht.”

Mevr. L. Verheul (Pontonniersweg 129) is vorige
week in het Alb. Schweitzer Ziekenhuis lokatie
Dordwijk (Postbus 444, 3300 AK Dordrecht) ge-
opereerd aan haar been. De eerste berichten die we
daarvan hoorden, waren bemoedigend. Een naar
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wens verlopen operatie en een aanvankelijk redelijk woensdag 16 februari
goed herstel. In het begin van deze week verslech- 18:30 en 19:30  Catechisaties
terde haar toestand echter aanmerkelijk. Verschil-
lende vitale onderdelen van het lichaam zorgen mo- dinsdag 22 februari
menteel voor problemen. Al met al zijn haar om- 18:30  Kinderclub
standigheden verontrustend. Dat u het met David
mag getuigen: “God is mijn Sterkte en Kracht.”

Van onze zieken thuis noemen we de heer J.
Ooms (Westeind 194). Zijn omstandigheden mo-
gen we wel uiterst zorgelijk noemen. Zijn lichame-
lijke gesteldheid gaat langzaam achteruit. Hoe
moeilijk is het om te moeten ervaren dat de krach-
ten wijken. Het is onze bede of de Heere u in deze
moeilijke periode van het leven nabij wil zijn. Of u
uit genade ook omhoog mag zien en uitzicht mag
krijgen. Asaf spreekt ervan in Psalm 73: “Bezwijkt
mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen
mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid.” Dat dit
ook zo beleefd en doorleefd mag worden.

Verhuisd
Swini Korevaar heeft haar ouderlijk huis aan de

Meelbeshof 26 verlaten en heeft nu een eigen wo-
ning aan de Haagbeukhof 96. Naar de afstand ge-
rekend maar een klein verschil, in praktische zin
echter een groot verschil. Een eigen optrekje en
een zelfstandige huishouding. We wensen je een
goede tijd aan de Haagbeukhof.

Tenslotte
Er zijn wel eens momenten dat we verzuchten:

“Waar blijft de tijd.” Ligt de jaarwisseling nog vers
in ons geheugen, inmiddels is de eerste maand van
het jaar 2005 al verstreken. Zijn voor ons gevoel
de kerstdagen nog maar net voorbij, de eerste lij-
denszondag van dit jaar is ook al geweest. Toege-
geven, Pasen valt dit jaar betrekkelijk vroeg, maar
toch. Het lijkt wel of alles veel sneller gaat. De we-
reld draait steeds sneller voor ons gevoel, ondanks
dat we weten dat elke dag nog steeds 24 uren telt.
De wereld waarin we leven is behoorlijk hectisch.
Daarin worden we allemaal in meerdere of minde-
re mate toch meegenomen. Is er nog gelegenheid
voor “stille tijd”, of worden we door de zaken van
alledag zo in beslag genomen dat dit er steeds weer
bij inschiet? Hoe dankbaar zijn we in dit verband
ook dat we de zondag nog hebben. In Zijn wijsheid
heeft de Heere ons de rustdag geschonken. Een
dag waarop we mogen rusten van onze dagelijkse
werkzaamheden en ons bezighouden met de dienst
des Heeren. Toch is het ook nodig dat we die mo-
menten van bezinning door de week hebben. We
schreven het al, we zijn de lijdenstijd weer inge-
gaan. Een belangrijke periode in ons kerkelijk jaar.
In de zondagse prediking mag dan het lijden van
de Heere Jezus centraal staan. Dat we, ook tussen
de zondagen in, tijd zullen vinden om ons daarop
te bezinnen. �

donderdag 24 februari
Geen catechisaties

woensdag 2 maart
19:45  Bijbellezing Ds. J.W. van Estrik

donderdag 3 maart
18:30 en 19:30  Catechisaties

Collecte voor Stichting De Ondergrondse Kerk
Aanstaande zondag zal er gecollecteerd wor-

den voor Stichting De Ondergrondse Kerk
(SDOK). Stichting De Ondergrondse Kerk is
haar werk begonnen in 1966, naar aanleiding
van de boodschap van de Roemeense Jood en
predikant Ds. Richard Wurmbrand, die om zijn
geloof veertien jaar in communistische gevan-
genissen heeft doorgebracht. Zijn leefregel was:
“Zorg om anderen doet eigen moeiten vergeten.
Vestig uw aandacht op God, zoals de heiligen in de
gevangenis doen, en u zult weten dat lijdzaam
kruisdragen hemelse vrede meebrengt. Leg andere
zorgen opzij door voor de vervolgden te bidden.”

De SDOK is een onderdeel van de wereldwijde
zendingsorganisatie International Christian Associ-
ation (ICA), die in meer dan vijftig landen verte-
genwoordigd is. De SDOK is een interkerkelijke
organisatie. De medewerkers van de SDOK en haar
zusterorganisaties wereldwijd geloven en belijden
dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en
dat het offer van Jezus Christus de enige mogelijk-
heid is tot verlossing van de zondige mensheid.

Het doel van de SDOK:
Doen: Gods mededogen laten zien, door in de

noden van gevangenen en martelaars-
gezinnen te voorzien;

Dienen: Gods kerk dienen, door hen in staat te
stellen het lijden en de gevolgen hiervan
te doorstaan;

Delen: Gods liefde delen, door de vervolgde
Christenen in staat te stellen hun vervol-
gers voor Christus te winnen;

Doorgeven: Gods Woord verspreiden, door het
verstrekken van Bijbels en christelijke lec-
tuur, om zo groei en evangelisatie te be-
vorderen;

Dragen: De nood van de vervolgden uitdragen,
door hun stem te zijn.

Dat we dan ruimhartig mogen geven om deze orga-
nisatie in staat te stellen dit belangrijke werk voort
te zetten. Van harte aanbevolen! �
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De opbrengst van de gehouden collecten in de
afgelopen weken is als volgt:

23 januari:
Kosten verwarming, elektriciteit e 216,20
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 301,82

30 januari:
Stichting Ontmoeting e 184,35
Herst.Herv. Ev. Eben-Haëzer i.o. e 311,75

Verder zij met dank vermeld dat is ontvangen voor
de Hersteld Hervormde Evangelisatie Eben-Haëzer
i.o. door J.G. Korevaar e 50,– en door Ds. C.M.
Visser e 50,– tijdens het bezoekwerk. Voor de kos-
ten van de bijstand in het pastoraat is ontvangen
e 50,– door J.C. van Os op huisbezoek. �

*

Reformatief is een tweewekelijkse uitgave van
de Stichting tot behoud van de Nederlandse
Hervormde kerk van de gemeente van Papen-
drecht, en zal (na oprichting daarvan) overgaan
naar de Hersteld Hervormde Evangelisatie
Eben-Haëzer te Papendrecht.

Tijdelijk bestuur: J.C. van Os (voorzitter), W.P.
Kooy (secretaris, Heidezoom 34, 3355 SC, 078-
6158559, peter.kooy@worldonline.nl), A. Kooy
(penningmeester), J. Bezemer, J.G. Korevaar, H.
Wijgerse.

Elektronische versies: www.reformatief.nl
Redactieadres en coördinatie verspreiding:
Fam. Bezemer, Beukmolen 46, 3352 AD, tel. 078-
6155076 (na 20:00 uur)
E-mail: redactie@reformatief.nl
Eindredactie (wnd.): A. Kooy, Margriethof 55,
3355 EK, tel. 078-6411953

Reformatief wordt gratis verspreid.
Giften: bankrek. 3930.97.536 t.n.v. St. Behoud
Ned. Herv. kerk Papendrecht. �

Onbegrepen wegen

Van dag tot dag had Asaf moeilijkheden,
het leven was voor hem een tranendal.
Een onbegrepen weg moest hij betreden,
een weg zo onbegaanbaar en zo smal,
terwijl hij meende dat zijn medemensen
een leven hadden naar hun wil en wensen.

Zijn voeten waren bijna uitgeweken.
Waarom had hij toch telkens weer verdriet?
Hij durfde er niet openlijk van spreken,
maar toch begreep hij ’s Heeren wegen niet.
Waarom had hij steeds weer zo’n moeilijk leven,
terwijl aan and’ren voorspoed was gegeven?

Toch was de Heere Asaf niet vergeten,
al scheen Zijn weg met hem dan nog zo krom.
Toen Asaf vroeg: “Zou Hij wel van mij weten?”
toen mocht hij ingaan in Gods heiligdom.
Daar heeft hij mogen zien dat Gods gedachten
ver uitgaan boven al wat wij verwachten.

Na alle ongeloof en twijfelingen,
waar Asaf zoveel mee geworsteld had,
mocht hij tot roem van Gods genade zingen:
“U, Heere, hebt mijn rechterhand gevat.
En door Uw raad zult U mij veilig leiden,
tot ik mij eeuwig in U mag verblijden!”

Ook heden gaat de Heere met de Zijnen
vaak door een weg die zij niet willen gaan.
De weg naar Kanaän gaat door woestijnen;
daar wil het eigenlievend vlees niet aan.
En toch, ook in die onbezaaide landen
zijn ’s Heeren kinderen in goede handen.

Wat is het groot wanneer ze mogen bukken…
Wanneer ze in die bange worstelstrijd
de sporen van hun Leidsman mogen drukken,
Die hen door ’t Mesech der ellende leidt.
Wanneer ’t geloofsoog maar op Hem mag staren,
dan gaan ze achter Hem door storm en baren.

Dan mogen ze verheugd met Asaf zingen:
“Wie heb ik, Heere, nevens U omhoog?”
Dan zijn de wereldse beslommeringen
niet meer zo’n hinder voor hun zielenoog.
Dan gaan ze voort met innerlijk verlangen
om straks de kroon des levens te ontvangen.

Christien de Priester


